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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

151. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és 

működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25617/16.09.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 25673/16.09.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

25702/16.09.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a Maros Megyei Múzeumnak a 920/11.05.2021. sz. és az 1670/10.08.2021. sz. 

kéréseire, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal újraközölt, 311/2003. sz. Múzeumok és 

közgyűjtemények törvénye 30. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseit, valamint a Kulturális 

Minisztérium keretében, a Múzeumok és Gyűjtemények Országos Bizottsága, 4509/29.06.2021. sz. 

kedvező előzetes véleményezését,  

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedések meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvényt módosító és kiegészítő, 63/2010. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, (2) bekezdés „c” betű, valamint a 

182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros Megyei Múzeum Szerkezeti felépítését, Tisztségjegyzékét és 

Szervezési és működési szabályzatát, az 1-3 mellékletek szerint, amelyek a jelen határozat szerves 

részei. 

2. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye 2021. évi általános 

költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 56/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. 

melléklete, a következőképpen módosul: 

1. Az Ia Fejezet 4. pont módosul és a következő lesz a tartalma: 

4. Maros Megyei Múzeum 110 

2. Az Ia Fejezet végösszege az 1. pont szerinti behatásnak megfelelően módosul. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával és a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

25617/16.09.2021 sz. 

IX.B.1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és 

működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnál, a 12403/11.05.2021. sz. alatt iktatott átirattal, a Maros Megyei 

Múzeum, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális közintézmény, egy új szerkezeti 

felépítésnek a jóváhagyását és az intézmény Tisztségjegyzékének és Szervezési és működési 

szabályzatának a módosítását kéri. 

A jóváhagyásra javasolt új szerkezeti felépítés 110 állásra van alapozva, a jelenleg létező 106 

álláshoz viszonyítva, az állásszámoknak a kiegészítési kérését, a múzeum gyűjteményeinek a 

dinamikus fejlődésével és értelem szerűen a tevékenység volumenének a dinamikus fejlődésével 

indokolva. 

Ezek szerint, javasoltatik 4 új állásnak a létrehozása – 2 muzeológus állás, 1 szakreferens állás és 1 

restaurátor a Tárolási és restaurálási laboratórium keretében. 

Hasonlóan, javasolva volt egyes részlegek/osztályok felszámolása/átszervezése, valamint egyes 

állásoknak az áthelyezése az osztályok között, az intézmény keretében. 

A Kulturális Minisztérium keretében, a Múzeumok és Gyűjtemények Országos Bizottsága, kedvező 

előzetes véleményezést bocsátott ki (4509/29.06.2021. sz.) az 1217/16.06.2021. sz. alatt 

véleményezésre benyújtott újraszervezési javaslatokra, az utólagos módosításokkal újraközölt 

311/2003. sz. A múzeumok és közgyűjtemények törvénye 30. cikkely (2) bekezdés feltételei szerint. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és 

(8) bekezdés „a” betű rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra, a Maros Megyei Múzeum szervezeti 

felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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